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Pressmeddelande 2016-01-20 

 
Skandinaviskt, genuint och hållbart när  
VILLAGE presenterar sitt nya koncept  
 
Sann skönhet finns i de små och enkla sakerna. Nära naturen och förädlat till 
klassiskt hantverk. Den skandinaviska formtraditionen är bevarad och hållbarhet 
är i fokus. VILLAGE nya koncept värnar inte bara om vårt hem utan lika mycket 
om människan och vår miljö. Ett medvetet varumärke för en medveten 
konsument.  
 
Allt startade för 20 år sen i en liten svensk by utanför Varberg. En inredningskedja med 
fokus på skandinavisk form. 2014 köptes man av On Interiör och för första gången 
presenteras nu VILLAGE nya koncept. En kollektion med fokus på detaljerna.  
– VILLAGE var ett alldeles för fint varumärke för att inte tas om hand. När vi tog över 
ville vi förvalta arvet och sätta en modern prägel på konceptet. Något vi verkligen lyckats 
med när vi nu rullar ut en kollektion som vi är mycket stolta över, säger John Mörlid, VD 
på moderbolaget ON Interiör.  
 
Varje produkt i VILLAGE nya linje är unik. Byggd av enbart naturliga råvaror sätter 
trädens virke, fårets ull och det vegetabiliskt garvade lädret en personlig karaktär till 
varje produkt. Hantverket är genuint, råvarorna ekologiska och formen skandinavisk. 
Kollektionen är framtagen med fokus på hållbarhet, både vad gäller produktion och 
design. Produkter med en självklar plats i hemmet under en lång tid. Färgskalan i årets 
kollektion bygger på svarta, gråa och neutrala toner.  
– VILLAGE är ett medvetet varumärke där vi värnar om vår tids ideal, såsom hållbarhet - 
både vad gäller produkt och miljö. Produkterna håller hög standard vad gäller 
materialval, och är i den mån det är möjligt producerade i närområdet, säger Ulrika 
Elofsson som varit med och tagit fram kollektionen och drivit projektet. 
 
Kollektionen innehåller bland annat en organisk kroppsvårdsserie tillverkad i Sverige, 
ekologiska yllefiltar gjorda i naturfärgad svensk ull, genuina träprodukter så som 
skärbrädor och hyllor tillverkade i Europeisk Ask, samt skinnprodukter i svenskt 
vegetabiliskt garvat läder, så som förkläde, grytlapp och sittdyna. I kollektionen ingår 
även en liten serie betongprodukter med läderdetaljer signerad formgivaren Anna 
Christians.  
– Bland leverantörerna finns bland andra Tärnsjö Garveri som arbetar enbart med 
vegetabiliskt garvat läder från svenska djur och Ekelund Weavers som har en av 

världens mest miljöanpassade textila produktionsanläggningar, säger John Mörlid.  
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Kollektionen visas på Formex, Stockholmsmässan den 20-24 januari 2016 (Monter 
13:20), Maison Objét Paris, Springfair Birmingham och Gave&Interiör, Oslo  
 
VILLAGE kommer finnas hos utvalda återförsäljare i hela Europa.  
 
Vid frågor och högupplösta bilder, vänligen kontakta:   
 
John Mörlid, VD On Interiör,  
john.morlid@hagahem.com , +46 708-46 03 99 
 
Ida Nilsson, presskontakt 
ida@gillakommunikation.com, 0709-134037 
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